
 

 

  

देशातील द्रुतगती महामागाावर उतरली लढाऊ ववमाने 

०१. देशातील सवाात मोठ्या आगरा-लखनऊ द्रुतगती महामागाावर हवाई दलाच्या वमराज २००० चे 

प्रात्यक्षिक पाहायला वमळाले. उत्तरप्रदेशमधील नव्या महामागाच्या लोकापाण सोहळ्यापूवी लढाऊ ववमाने 

महामागाावर उतरुन पुन्हा उड्डाण करताना वदसली. 
 

०२. या महामागाावरील बाांगरमऊ आणण गांज-मुरादाबाद दरम्यान तीन वकलोमीटरच्या पट्टा हा हवाई दलाच्या 

लढाऊ ववमानाांच्या उड्डाण आणण लॅक्षिगसाठी वनविण्यात आला आहे. हवाई दलातील कोणकोणती ववमाने या 

वठकाणाहून उड्डाण करतील याबाबत अद्याप कोणतीही सववस्तर मावहती उपलब्ध नाही. 

 

०३. देशातील सवाात मोठ्या महामागाासाठी १५ हजार कोटी इतका खचा करण्यात आला असून या महामागााचे 

काम २३ मवहन्यामध्ये पूणा करुन कमी कालावधीत हा महामागा उभारला असल्याचा दावा उत्तरप्रदेश सरकारने 

केला आहे.  
 

०४. आगरा ते लखनऊ या दोन शहराांना जोिणाऱ्या महामागा विरोजाबाद -मनैपूरी- इटावा- ओररया- 

कन्नोज -हरदोई- कानपूर -उन्नाव या शहरातून लखनऊ ला जोिला जाईल. या महामागाामुळे आगरा -
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लखनऊ या दोन शहराच्या दरम्यानचे ३०२ वकलोमीटर अांतर पार करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होणार 

आहे. 

 

०५. यापूवी मागील वर्षी भारतीय हवाईदलाने मथुरा जवळच्या राया गावत यमुना महामागाावर लढाऊ ववमान 

उतरववले होते. यदु्धपररस्स्थतीमध्ये देशातील वकती महामागा लढाऊ ववमाने उतरववण्यासाठी उपयोगात आणता 

येऊ शकतात. याची चाचणी म्हणून हवाई दलाने या महामागाावर देखील वमराज-२००० ववमान उतरववण्यात 

आले होते. 
 

 

 

स्वदेशी बनावटीच्या पृथ्वी २ चे यशस्वी प्रिेपण 

०१. भारताने ओक्षिशा येथे सोमवारी पृथ्वी -२ या िेपणास्त्राचे यशस्वी प्रिेपण केले. सांरिण खात्यातील 

सूत्ाांच्या मावहतीनुसार, पृथ्वी-२ हे िेपणास्त्र २००३ मध्ये सनै्यात दाखल झाले होते. हे िेपणास्त्र अण्वस्त्रे 

वाहून नेण्यास सिम आहे.  

 

०२. ओक्षिशातील बालासोर जजल्यातील चाांदीपूरहून पृथ्वी-२ िेपणास्त्राचे यशस्वी प्रिेपण झाले. सकाळी 

९.३५ वाजता एकीकृत परीिण कें द्रातील पररसर ३ येथील मोबाईल लााँचरवरुन या िेपणास्त्राचे प्रिेपण केले.  
 

०३. पृथ्वी २ ला दोन इांजजने आहेत. द्रवरुप इांधनावरही हे िेपणास्त्र चालते. तसेच यामध्ये ५०० ते १००० 

वकलो स्िोटके वाहून नेण्याची िमता आहे. पृथ्वी २ मध्ये जवमनीवरुन जवमनीवर ३५० वकलोमीटरपयंतच्या 

टप्पप्पयात अचूक मारा करण्याची िमता आहे.  
 

०४. यापूवी १२ ऑक्टोबर २००९ ला पृथ्वी २ िेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली होती. पृथ्वी २ 

िेपणास्त्र २००३ मध्ये सनै्यात दाखल झाले असून, नऊ मीटर लाांबीचे एकाच टप्पप्पयात थेट लक्ष्यभेद 

करण्याची िमता असलेले अक्षतशय प्रभावी स्वदेशी बनावटीचे िेपणास्त्र आहे. 
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'बीसीसीआय'च्या सवा पदाक्षधकाऱ्याांना हटववण्याची णशिारस 

०१. बीसीसीआय आणण क्षतच्याशी सांलग्न असलेल्या सवा विकेट सांघटनाांमधील सवा वररष्ठ 

पदाक्षधकाऱ्याांना  हटववण्यात यावे, अशी णशिारस लोढा सवमतीने सुप्रीम कोटााकिे केली आहे. याणशवाय, 

बीसीसीआयच्या ववदेशातील कामकाजाांवर देखरखेीसाठी माजी गृहसक्षचव जी.के.वपल्लई याांची नेमणूक करण्यात 

यावी, अशी मागणी देखील लोढा सवमतीने केली आहे. 

 

०२. विकेटचा कारभार स्वच्छ करण्यासाठी लोढा सवमतीने अनेक महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत. लोढा 

सवमतीने सुचववलेल्या या बदलाांना बीसीसीआयने तीव्र ववरोध केला आहे. 
 

०३. सुप्रीम कोटाात याआधी झालेल्या सुनावणीत लोढा सवमतीने सुचववलेल्या णशिारशींची अांमलबजावणी 

करण्यासाठी कोटााने बीसीसीआयला ३ क्षिसेंबरपयंतचा कालावधी वदला आहे. 
 

 

 

जपानच्या अणऊुजाा प्रकल्प वकनारपट्टीवर त्सनुामी 
०१. जपानमध्ये मांगळवारी झालेल्या भूकां पानांतर िुकुणशमा अणऊुजाा प्रकल्प असलेल्या वकनारपट्टीवर 

त्सुनामीच्या लाटा येऊन धिकल्या. या लाटा तब्बल १ मीटर इतक्या उांचीच्या असल्याची मावहती टोवकयो 

ऊजाा प्रकल्पातील अक्षधकाऱ्याने वदली.  
 

०२. जपानमध्ये मांगळवारी ६.९ ररश्टर स्केल िमतेचा भूकां प झाला. भूकां पानांतर जगभरातील हवामान 

खात्याांकिून उत्तर जपानच्या वकनारपट्ाांवर त्सुनामी येण्याचा अांदाज वताववण्यात आला होता.  
 

०३. हा अांदाज खरा ठरला असून स्थावनक प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ६.३८ वमवनटाांनी िुकुणशमा अणऊुजाा 

प्रकल्प असलेल्या वकनारपट्टीला त्सुनामीचा तिाखा बसला. दरम्यान, त्सुनामीच्या या लाटाांमुळे आतापयंत 

कोणतेही नुकसान झाल्याची मावहती वमळालेली नाही. 
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०४. २०११ मध्ये आलेल्या त्सुनामीनांतर िुकुणशमा येथे अणभुट्टीचा स्िोट झाला होता. त्यावेळी तब्बल १२ 

िूट उांचीच्या लाटाांनी िुकुणशमाच्या वकनारपट्टील झोिपले होते. त्यावेळी दोन अणभुट्टट्ाांचा स्िोट होऊन 

वकरणोत्सगा झाला होता. 
 

 

 

टाइम्स नाऊच्या मुख्य सांपादकपदी राहुल णशवशांकर? 

०१. टाइम्स नाऊ या इांग्रजी वृत्त वावहनीच्या मखु्य सांपादकपदी राहुल णशवशांकर याांची वनयकु्ती करण्यात 

आल्याचे साांगण्यात येते. या वावहनीचा नुकताच राजीनामा वदलेल्या अणाव गोस्वामी याांची ते जागा घेतील. 

राहुल णशवशांकर हे सध्या न्यूज एक्स या वृत्त वावहनीचे मुख्य सांपादक असून त्याांनी यापूवी टाइम्स नाऊ 

वावहनीत काम केलेले आहे. 

 

०२. राहुल णशवशांकर हे गेल्या २० वर्षांपासून पत्काररतेत आहेत. यापूवी त्याांनी इांक्षिया टुिे, हेिलाइन्स टुिे 

आणण न्यूज एक्स यासारख्या मोठ्या समूहात काम केलेले आहे.  
 

०३. यापूवी या वावहनीचे मुख्य सांपादक असलेल्या अणाव गोस्वामींचा 'न्यूज अवर' हा कायािम कमालीचा 

लोकवप्रय आणण वादग्रस्त होता. अणाव गोस्वामी हे आपल्या आिमक वनवेदन शलैीसाठी प्रजसद्ध होते.  
 

०४. टाइम्स समूहाबरोबर सुमार ेएक दशकाहून अक्षधक काळ काम केल्यानांतर त्याांनी एक नोव्हेंबर रोजी 

राजीनामा वदला होता. आता राहुल णशवशांकर याांची या जागी वनयकु्ती झाल्याचे साांगण्यात येते. 
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प्रख्यात गायक एम. बालमुरलीकृष्ण याांचे वनधन 

०१. कनााटकी सांगीताला वेगळी वदशा देणार ेप्रख्यात गायक एम. बालमुरलीकृष्ण याांचे मांगळवारी वनधन झाले. 

बालमुरलीकृष्ण याांनी चेन्नईतील कनकासरी नगर येथील त्याांच्या राहत्या घरी अखेरचा श्वास घेतला. ते ८६ 

वर्षांचे होते. 

 

०२. मूळचे आांध्र प्रदेशमधील असणाऱ्या एम. बालमुरलीकृष्ण याांनी त्याांच्या जीवनातील बराच काळ चेन्नईमध्ये 

व्यतीत केला. एक सुप्रजसद्ध गायक म्हणून प्रजसद्ध असलेल्या बालमुरलीकृष्ण याांनी सांगीतकार आणण अणभनेता 

म्हणूनही भूवमका वनभावल्या होत्या. 
 

०३. तेलगू क्षचत्पट ‘भक्त प्रल्हाद’ यात त्याांनी नारदाची भूवमका साकारली होती. व्हॉयललन, मृदांग आणण कां जजरा 

ही वाद्ये वाजववण्यातही ते वनष्णात होते. 

 

०४. भारतीय सांगीत कलेमध्ये वदलेल्या बहुमूल्य योगदानाबद्दल भारत सरकारतिे देण्यात येणाऱ्या नागरी 

िेत्ातील दसुऱ्या महत्त्वाच्या अशा 'पद्मववभूर्षण' या पुरस्काराने त्याांना १९९१ साली गौरववण्यात आले होते.  
 

 

 

प्रख्यात शास्त्रज्ञ एम. जी. के. मेनन कालवश 

०१. प्रख्यात भौक्षतकशास्त्रज्ञ प्राध्यापक एम. जी. के. मेनन याांचे वनधन झाले आहे. देशाच्या ववज्ञान आणण 

तांत्ज्ञान िेत्ात मेनन याांनी पाच दशकाांहून अक्षधक काळ योगदान वदले. वयाच्या ८८ व्या वर्षी मेनन याांनी जगाचा 

वनरोप घेतला. 
 

०२. एम. जी. के. मेनन याांनी वयाच्या ३५ व्या वर्षी टाटा मलूभूत सांशोधन सांस्थेच्या सांचालकपदाची धुरा 

खाांद्यावर घेतली होती. १९७२ मध्ये मेनन याांची इस्त्रोच्या प्रमुखपदी नेमणूक झाली होती.  
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०३. १९८२ ते १९८९ या कालावधीत एम. जी. के. मेनन वनयोजन आयोगाचे सदस्य होते. तर १९८६ ते 

१९८९ या कालावधीत मेनन पांतप्रधानाांचे वैज्ञावनक सल्लागार होते. १९८९ ते १९९० दरम्यान मेनन याांनी 

उपराष्ट्रपतींसह वैज्ञावनक आणण औद्योवगक सांशोधन पररर्षदचे वैज्ञावनक सल्लागार म्हणून काम पावहले.  
 

०४. १९९० ते १९९६ या कालावधीत मेनन राज्यसभेचे खासदार होते.एम. जी. के. मेनन याांनी व्ही. पी. ससह 

सरकारच्या मांवत्मांिळात ववज्ञान आणण तांत्ज्ञान णशिण खात्याचे राज्यमांत्ीपद भूर्षवले. याआधी मेनन कें द्र 

सरकारच्या ववज्ञान आणण तांत्ज्ञान आणण पयाावरण ववभागाचे सक्षचव म्हणून कायारत होते.  
 

०५. मेनन याांनी वैक्षश्वक वकरण, पार्टटकल विजजक्समध्ये मोठे सांशोधन केले आहे. ववज्ञान आणण तांत्ज्ञान 

िेत्ातील कामवगरीबद्दल मेनन याांचा पद्म ववभूर्षण पुरस्काराने सन्मान करण्यात आले आहे. 
 

 

शरद कुलकणी याांचे वनधन 

०१. ‘एसिी’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या शरद कुलकणी याांनी महाराष्ट्र ातील आवदवासींचा एकही पािा 

ककवा वस्ती पाहायची ठेवली नाही. या िेत्ात त्याांनी केलेले काम अिरश: दीपस्तांभाप्रमाणे म्हणायला हवे.  
 

०२. मूळ आविीचा ववर्षय अथाशास्त्र. ववकलीची परीिाही वदलेली. पण सगळे आयषु्य केवळ आवदवासींच्या 

प्रश्ाांच्या सोिवणकुीसाठीच व्यतीत करायचे, असे मनाशी पके्क ठरवून एसिींनी आवदवासी जाणीव जागृती 

कें द्राची स्थापना केली.  
 

०३. तेव्हा गमतीने शबनमच्या वपशवीतील सांस्था, असे म्हटलेही जायचे. पण खाांद्यावरल्या शबनम बॅगेतील 

आवदवासींच्या प्रश्ाांची ति लावण्यासाठी जमवलेले कागदच त्याांचे आयषु्य व्यापून टाकणार ेठरले. 

 

०४. एसिी गेली सुमार ेचाळीस वरे्ष केवळ आवदवासींना त्याांचे हक्क कसे वमळतील, याच वववांचनेत होते. 

वनसांरिण कायदा तयार करण्याच्या कें द्र सरकारच्या प्रवियेत ते सहभागी झाले, त्यामुळे यनुायटेि नेशन्सच्या 

अभ्यासगटातही त्याांना भाग घेता आला.  
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०५. 'ग्रामायन'सारख्या सांस्थेबरोबरच अनेक सांस्थाांमध्ये ते कायारत रावहले. त्यामुळे आवदवासींचे प्रश् 

जगभरातील अनेक चचाासत्ाांमधून माांिण्याची सांधी त्याांना वमळाली आणण त्याांनी त्यासाठी कधीही नकार वदला 

नाही.  
 

०६. पावलो फे्रअरी या जागक्षतक कीतीच्या णशिणतज्ज्ञाने ललवहलेल्या पुस्तकाचे रसाळ आणण सुबोध भार्षाांतर 

एसिींनी 'जाणीवजागृती' या नावाने प्रजसद्ध केले. 'इकॉनॉवमक अ ॅण्ि पोललवटकल वीकली' या 

वनयतकाललकातही त्याांनी या ववर्षयावर अनेक वनबांध ललवहले.  
 

०७. सतत कामामध्ये स्वत:ला बुिवून घेणाऱ्या अशा व्यक्तीच्या वनधनाने या िेत्ात काम करणाऱ्या 

सगळय़ाांमध्ये आपले छत् हरपल्याची भावना वनमााण होणे स्वाभाववक आहे. 
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